Provincie Oost‐Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 19 maart 2019 om 08.45 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, burgemeester
Frederik Van Nieuwenhuyze, Ann De Tollenaere, schepenen
Lesley Jourquin, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Filip Meirhaeghe, Isabel Van Quickelberghe, schepenen
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING

1.

GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 12 maart 201912
maart 2019 wordt goedgekeurd.

2.

GOEDKEURING AANREKENINGEN EN/OF BESTELBONNEN
Goedkeuring aanrekeningen en/of bestelbonnen
BESLUIT
Enig artikel
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:



3.

Lijst 31 voor een bedrag van 155.313,89 euro
Lijst 33 voor een bedrag van 5.000,00 euro

BESLISSINGEN VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR I.K.V. HAAR BUDGETHOUDERSCHAP: KENNISNAME
Het college neemt kennis van de beslissingen die werden genomen door de algemeen directeur in het
kader van haar budgethouderschap, nl.:
 lijsten goedgekeurde bestelbonnen G/2019/14 voor een bedrag van 8.846,80 euro
 lijsten goedgekeurde aanrekeningen G/2019/30 voor een bedrag van 109.491,24 euro
 lijsten goedgekeurde aanrekeningen G/2018/192 voor een bedrag van 2.842,31 euro

4.

VOORSTELLING BOEK FILIP CARDOEN ALS RELATIEGESCHENK
Filip Cardoen bracht een boek uit onder de titel 'dagelijks werk van een verfkwastvirtuoos'. Het boek is
apart verkrijgbaar aan 29 euro of met een geschenkkist met verf, penselen en een schildersezel aan 49
euro. Filip Cardoen vraagt aan het college of er interesse is in de aankoop van een aantal exemplaren
om aan te bieden als relatiegeschenk.

Het college beslist voorlopig niet in te gaan op dit aanbod omdat nog maar zeer recent
relatiegeschenken werden aangekocht. Het aanbod van de heer Cardoen zal opnieuw overwogen
worden bij het wijzigen van het (nog maar pas vernieuwde) concept van relatiegeschenken.
5.

SAMENSTELLING VAN DE JURY VOOR DE AANWERVING VAN EEN TECHNISCH ASSISTENT D1‐D3
Ingevolge de openverklaring van een betrekking van technisch assistent, dient het college van
burgemeester en schepenen te beslissen over de samenstelling van de jury.
BESLUIT
Artikel 1
De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervingsexamen voor de functie van technisch
medewerker D1‐D3, in voltijds contractueel verband, wordt als volgt samengesteld:





Viktor Gielen, verantwoordelijke publieke ruimte en patrimonium gemeentebestuur Maarkedal
Frank Maes, verantwoordelijke Werken in Eigen beheer gemeentebestuur Maarkedal
Bert Van Wehaege, diensthoofd technische uitvoeringsdienst Zulte
Vanessa Deconninck, afdelingshoofd Interne Zaken gemeentebestuur Maarkedal

Artikel 2
Vanessa Deconninck wordt aangesteld als secretaris van de selectiecommissie.
6.

SAMENSTELLING VAN DE JURY VOOR DE AANWERVING VAN EEN DESKUNDIGE ORGANISATIEBEHEER
Ingevolge de openverklaring van een betrekking van deskundige organisatiebeheer, dient het college
van burgemeester en schepenen te beslissen over de samenstelling van de jury.
BESLUIT
Artikel 1
De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervingsexamen voor de functie van deskundige
organisatiebeheer, in voltijds contractueel verband, wordt als volgt samengesteld:


Lesley Jourquin, algemeen directeur gemeentebestuur Maarkedal



Vanessa Deconninck, afdelingshoofd Interne Zaken gemeentebestuur Maarkedal



Ann Moreels, arbeids‐, gemeenschaps‐ en organisatiepsychologe



Alain Halloy, extern deskundige en partner A&S Solutions

Artikel 2
Vanessa Deconninck wordt aangesteld als secretaris van de selectiecommissie.
7.

DEELNAME RAAMOVEREENKOMST VLAAMSE OVERHEID
Voor het secretariaat moeten kasten aangekocht worden. De Vlaamse overheid stelt haar raamcontract
voor de aankoop van kantoormeubilair open voor lokale besturen. Aan het college wordt gevraagd om
op dit raamcontract in te tekenen.
BESLUIT
Enig artikel
In te tekenen op de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid voor de levering en plaatsing van
schuifdeurkasten.

8.

VERLENGEN VAN EEN BESTAANDE GRAFCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN NUKERKE
Na bijzetting van een overledene in een bestaande grafconcessie op het kerkhof van Nukerke krijgen de
nabestaanden de kans om de concessie te verlengen tot 30 jaar.

BESLUIT
Artikel 1
De grafconcessie op het kerkhof van de parochie Nukerke voor de begraafplaats van
wordt verlengd tot 19 maart 2049.
Artikel 2
De prijs van deze verlenging wordt als volgt vastgesteld: 750 euro x 9/30st = 225 euro.
Artikel 3
Het eventueel aanwezige grafmonument moet in zeer goede staat onderhouden en/of teruggebracht
worden.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal aan de concessiehouder worden afgeleverd.
9.

VERLENEN VAN EEN COLUMBARIUMCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN DE PAROCHIE ETIKHOVE
Er werd een aanvraag ingediend voor het bekomen van een columbariumconcessie op het kerkhof van
Etikhove.
BESLUIT
Artikel 1
Op het kerkhof van de parochie Etikhove wordt een columbariumconcessie voor een termijn van dertig
naeenvolgende jaren toegestaan aan
teneinde te dienen als begraafplaats voor
Artikel 2
In de gemeentekas dient de som van 375 euro te worden betaald als vergoeding voor deze concessie.
Artikel 3
Deze concessie kan verlengd worden voor een nieuwe termijn van 30 jaar, door iedere belanghebbende
binnen de twee jaar na het verstrijken van het dertigste jaar van het dertigste jaar van de concessie.
Hiervoor richt de belanghebbende een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 4
De verkrijger dient zich te gedragen naar al de schikkingen van het politiereglement op de
begraafplaatsen en naar de wetten, verordeningen en alle tegenwoordige en toekomstige
politiemaatregelen, die er verband mee houden.
Artikel 5
Het reglement van huishoudelijke dienst betreffende de begraafplaatsen is integraal van toepassing.
Artikel 6
Een afschrift van dit besluit zal aan de verkrijger worden afgeleverd samen met een afschrift van beide
reglementen waarvan sprake onder artikel 4 en 5.

10.

KENNISGEVING DATA INSTALLATIEVERGADERINGEN JEUGDRAAD, SPORTRAAD EN
CULTUURNETWERK.
De data voor de installatievergaderingen van de jeugdraad, sportraad en het cultuurnetwerk worden ter
kennisgeving aan het college bezorgd.
BESLUIT

Enig artikel
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de data van de installatievergaderingen
van de jeugdraad, sportraad en het cultuurnetwerk.
11.

KANDIDAATSTELLING ALS MONITOR VOOR DE SPEELPLEINWERKING DOOR EEN PERSOON MET EEN
BEPERKING
Een persoon met een beperking stelt zich kandidaat als monitor voor de speelpleinwerking. Er werd
advies ingewonnen van Securex omtrent de mogelijk inschakeling als moni. Aan het college wordt
gevraagd om de kandidatuur goed te keuren.
BESLUIT
Artikel 1
wordt ingeschakeld als extra monitor voor de speelpleinwerking. Ze ontvangt
hiervoor de gebruikelijke monitorenvergoeding.
Artikel 2
Gezien de medische toestand van betrokkene zal een afspraak gemaakt worden voor een medisch
onderzoek via Securex.
Artikel 3
Voorafgaand aan de opstart van de speelpleinwerking de groep monitoren te informeren hoe ze moeten
reageren op een mogelijke epilepsieaanval.

12.

LANCERING OPROEP FESTIVAL VAN VLAANDEREN ‐ FARYS FUNDING
Festival van Vlaanderen en Farys Funding lanceerden een wedstrijd voor gemeenten. Drie winnende
gemeenten krijgen een financiële ondersteuning voor de organisatie van een concert van het Festival
van Vlaanderen. Maarkedal werd geselecteerd.
BESLUIT
Artikel 1
De dienst Vrije Tijd mag

contacteren om mee te werken aan dit evenement.

Artikel 2
Er wordt bijkomend budget voorzien onder actie 5.1.4.
13.

ANTWOORD OP AANMANING TOT VERWIJDEREN VAN OVERWAS
Na de vraag om ter hoogte van het kruispunt Rubberigtsbank/Hof te Fiennesstraat overwas afkomstig
van een privaat perceel te verwijderen, werd door de eigenaar van dat perceel een opmerking
geformuleerd over de particuliere plaatsing van verkeersspiegels door een overbuur. Er werd een
compromisvoorstel uitgewerkt.
BESLUIT
Enig artikel
Het voorgestelde compromis moet afgetoetst worden bij beide partijen. Indien akkoord worden de
verkeersspiegels vervangen en de teveel betaalde kosten teruggestort.

14.

KENNISNAME AANGETEKEND SCHRIJVEN VERPLAATSEN VERLICHTINGSPAAL BIJ WERKEN N457.
Het collegeneemt kennis van het schrijven van de bewoners van de
in verband met de
plaatsing van een verlichtingspaal en de ligging van het nieuwe fietspad op privaat domein.

Het college beslist dit schrijven over te maken aan het studiebureau met de vraag om onverwijld uit te
zoeken of het fietspad op privaat domein valt en de melders hiervan op de hoogte te brengen.
15.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT VAN DE FIETSTOCHT DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP
ZATERDAG 11 MEI 2019
WSC Merelbeke wenst de wegfietstocht voor wielertoeristen in te richten op zaterdag 11 mei 2019. Er
worden zo een 400‐800 deelnemers verwacht.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan WSC Merelbeke,
voor het inrichten van de
wegfietstocht voor wielertoeristen op zaterdag 11 mei 2019 en het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet‐naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

16.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VAN WIELERTOCHT DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP
ZONDAG 2 JUNI 2019.
Flanders Classics wenst de fietstocht tvv Kom op tegen Kanker in te richten op zondag 2 juni 2019. Er
worden zo een 100 deelnemers verwacht.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Flanders Classics,
voor het inrichten van de fietstocht
‘De 1000 km voor Kom op tegen Kanker’ op zondag 2 juni 2019, en het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet‐naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

17.

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET UITVOEREN VAN NUTSWERKEN IN DE
ELLESTRAAT
Er wordt om de aflevering van een signalisatievergunning gevraagd voor het uitvoeren van nutswerken
in de Ellestraat.
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam: Vindevogel NV
Adres: Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruishoutem
Telefoon /
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Bijgaand goedgekeurd signalisatieplan maakt integraal deel uit van deze toelating
Artikel 2
Het werk mag slechts beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht;

Al de verkeersborden moeten van het lichtweerkaatsende type of van het type met eigen verlichting
zijn.
Artikel 3
De datum en het uur waarop de in artikel 1 bedoelde signalisatie wordt aangebracht, de datum en het
uur waarop deze signalisatie wordt verwijderd, evenals de datum en het uur waarop aan deze
signalisatie wijzigingen worden aangebracht, worden telkens door de houder van deze toelating via de
snelste weg ter kennis gebracht aan de Burgemeester of zijn gemachtigde. Iedere opstelling,
verwijdering of wijziging kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de Burgemeester of zijn
gemachtigde;
Artikel 4
De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te houden en de
verkeersveiligheid te verzekeren.
Artikel 5
Een exemplaar van deze toelating wordt bezorgd aan de aanvrager, die ertoe gehouden is deze
vergunning (of een kopie ervan) goed zichtbaar aan te brengen op de plaats van de inname.
18.

AKTENAME BESLUIT DEPUTATIE BETREFFENDE EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Aktename besluit deputatie betreffende een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een loods.

19.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN
RUITEREVENEMENT
Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement voor de organisatie
van een ruiterevenement dat doorgaat op 13, 27 en 28 april 2019 op terreinen gelegen te Bakkerbos en
Weitstraat
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van 3 ruiterwedstrijden, georganiseerd door LRV Maarkedal,
Edelareberg 79 te 9700 Oudenaarde, zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
 Op zaterdag 13 april, zaterdag 27 april en zondag 28 april 2019:
wordt een tijdelijk doorgangsverbod opgelegd voor alle bestuurders, in de Weitstraat vanaf het
kruispunt met Hoevekouter tot aan het kruispunt met de Holandstraat. Bakkerbos zal ook voor alle
verkeer worden afgesloten, deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden C3.
Er wordt een omleiding voorzien voor het verkeer komende van Etikhove, via Donderij‐Rubberigtsbank‐
Ommegangstraat. Het verkeer komende uit de richting van Ronse wordt omgeleid via Holandstraat en
Mellinkstraat en het verkeer komende van Ter Beke via Rubberigtsbank en Ommegangstraat.
 Op zaterdag 13 april, zaterdag 27 april en zondag 28 april 2019:
wordt een tijdelijk parkeer‐en stilstaanverbod opgelegd in de Weitstraat langs de zijde van de pare
nummers. Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden E3.
De signalisatie wordt geleverd door de gemeente Maarkedal, de aanvrager dient bij aanvang van het
evenement de borden correct te plaatsen en terug weg te halen direct na het evenement. Enkel
Bakkerbos mag op 27 en 28 april 2019 afgesloten blijven aangezien hier een laagje zand over het
wegdek ligt, voor de veiligheid van paard en ruiter (slipgevaar). Het wegdek wordt na afloop van het
evenement terug volledig proper gemaakt.

De doorgang voor de hulpdiensten blijft gegarandeerd.
Bovenstaande maatregelen werden besproken met hoofdinspecteur Mertens Nele en de aanvrager op
maandag 11 maart 2019.
Tot slot wordt er gevraagd aan de organisator om de volledige buurt minstens 2 weken op voorhand te
informeren over het evenement en de gewijzigde verkeerssituatie.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in art. 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
‐
‐
‐
‐
‐
20.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT VOOR DE VINKENZETTINGEN VAN DE VROLIJKE
VINK
Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement voor de vinkenzettingen van De Vrolijke Vink voor het jaar
2019, deze gaan door in de Heirwegstraat
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de vinkenzettingen, georganiseerd door door De Vrolijke Vink,
Beekkant 6 te 9688 Maarkedal, zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:

,

zondag 14, 21 en 28 april 2019
zondag 5, 12, 19 en 26 mei 2019
donderdag 30 mei 2019
zondag 9, 16 en 23 juni 2019
maandag 3 en 24 juni 2019
zaterdag 29 juni 2019
zondag 7, 14, 21 en 28 juli 2019
woensdag 10 juli 2019
Telkens van 8.00u‐10.15u wordt een tijdelijk doorgangsverbod opgelegd voor alle bestuurders, in de
Heirwegstraat, deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden C3.
Er wordt een omleiding voorzien voor het verkeer via Hofveldstraat en Parkstraat, in beide richtingen.
De signalisatie wordt geleverd door de gemeente Maarkedal, de aanvrager dient bij aanvang van het
evenement de borden correct te plaatsen en terug weg te halen direct na het evenement

Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in art. 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
‐
‐
‐
‐
‐
21.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

AANVULLEND POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE PARKEERVOORZIENING VRACHTWAGENS, OUDE
STEENWEG
Aan de gemeenteraad wordt een aanvullend politiereglement voorgelegd betreffende Aanvullend
politiereglement betreffende parkeervoorziening vrachtwagens, Oude Steenweg
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van bovenstaande klacht over het parkeren van vrachtwagens, wordt overwogen de
volgende maatregelen in te voeren:


Parkeerverbod voor vrachtwagens buiten de gereserveerde zone



Gereserveerde parkeerzone voor vrachtwagens

Artikel 2
Dit voorstel van reglement voor te leggen aan de bewoners tijdens een bewonersvergadering.
22.

VOORBEREIDING PRINCIEPSBESLISSING TOETREDING INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
WOONBELEID GEORGANISEERD DOOR SOLVA
SOLVA werkte een voorstel uit voor de opstart van een intergemeentelijke samenwerking rond
woonbeleid. Aan het college wordt gevraagd om haar prinicipiële goedkeuring voor de opstart van de
subsidieaanvraag voor de intergemeentelijke samenwerking.
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepen gaat principieel akkoord met het voorstel van SOLVA tot
opstart van een regionaal woon‐ en energiebeleid. Het college wenst een gelijke toewijzing van aantal
FTE voor Maarkedal en Kluisbergen op basis van de uitgestrektheid van de oppervlakte van het
grondgebied (Maarkedal beslaat 4,5 km²) en de wetenschap dat het aantal huishoudens tegenover 2017
toeneemt.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepen belast SOLVA met de opmaak van een projectdossier in
functie van het bekomen van subsidiëring zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering over
het lokaal woonbeleid van 16 november 2018.
Artikel 3
Schepen Ann De Tollenaere en Gemma Besard of Greta Pot worden afgevaardigd om deel te nemen aan

het verkennend overleg met het Agentschap Wonen‐Vlaanderen op 2 mei 2019 in functie van het
bekomen van voormelde subsidies.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan SOLVA.
23.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT IN DE BOELAARDSTRAAT NAAR AANLEIDING
VAN DE WERKEN (FASE 2) AAN HET WOON‐EN ZORGCENTRUM "DE SAMARITAAN"
Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement in de Boelaardstraat naar aanleiding van de werken (fase
2) aan het woon‐en zorgcentrum "De Samaritaan"
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de werken aan het woon‐ en zorgcentrum de Samaritaan, zijn de volgende
veiligheidsmaatregelen van kracht:
Vanaf maandag 1 april 2019 tot het einde van de werken:
Verboden stilstaan en parkeren voor alle bestuurders in de Boelaardstraat aan de volledige zijde van de
woningen met onpare huisnummers.
Verboden stilstaan en parkeren voor alle bestuurders in de Boelaardstraat langs de zijde van de pare
huisnummers met een onderbreking van +/‐ 12m vanaf het begin van de muur ter hoogte van de loskade
tot en met het begin van de eigendom van de woning met huisnummer 9.
Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden E3.
De situatie werd ter plaatse bekeken door hoofdinspecteur Nele Mertens en inspecteur Conny Van Den
Bossche (Brakel).
De signalisatie wordt geleverd en geplaatst door de gemeente Maarkedal
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in art. 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
‐
‐
‐
‐
‐

24.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

AKTENAME VAN SCHRIJVEN BELFIUS VERZEKERINGEN INZAKE VERNIETIGING VERZEKERING IN GEVAL
VAN BRAND OF ONTPLOFFING
Aktename van schrijven Belfius verzekeringen inzake vernietiging verzekering in geval van brand of
ontploffing

25.

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET UITVOEREN VAN NUTSWERKEN TER
HOOGTE VAN DE ZOTTEGEMSTRAAT 3
Een aannemer vraagt om een signalisatievergunning af te leveren om nutswerken uit te voeren ter
hoogte van Zottegemstraat 3 in opdracht van Telenet.
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam: Jacobs NV
Adres: Autobaan 14 te 8720 Loppem
Telefoon /
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Bijgaand goedgekeurd signalisatieplan maakt integraal deel uit van deze toelating
Artikel 2
Het werk mag slechts beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht;
Al de verkeersborden moeten van het lichtweerkaatsende type of van het type met eigen verlichting
zijn.
Artikel 3
De datum en het uur waarop de in artikel 1 bedoelde signalisatie wordt aangebracht, de datum en het
uur waarop deze signalisatie wordt verwijderd, evenals de datum en het uur waarop aan deze
signalisatie wijzigingen worden aangebracht, worden telkens door de houder van deze toelating via de
snelste weg ter kennis gebracht aan de Burgemeester of zijn gemachtigde. Iedere opstelling,
verwijdering of wijziging kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de Burgemeester of zijn
gemachtigde;
Artikel 4
De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te houden en de
verkeersveiligheid te verzekeren.
Artikel 5
Een exemplaar van deze toelating wordt bezorgd aan de aanvrager, die ertoe gehouden is deze
vergunning (of een kopie ervan) goed zichtbaar aan te brengen op de plaats van de inname.

26.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT RONDE VAN SCHOONDERHAGE VOOR WIELERTOERISTEN DOOR
MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP DONDERDAG 30 MEI 2019.
Vzw Schoonderhage wenst de Ronde van Schoonderhage voor wielertoeristen in te richten op
donderdag 30 mei 2019. Er worden zo een 300 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere
activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan VZW Schoonderhage,
, voor het inrichten van de
Ronde van Schoonderhage voor wielertoeristen op donderdag 30 mei 2019 en het bewegwijzeren van
het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet‐naleving wordt beschouwd als sluikstort.

Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.
27.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT FLANDRIEN RUN DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP
ZONDAG 5 MEI 2019.
De Marnix Ring Oudenaarde vzw wensen de Flandrien run in te richten op zondag 5 mei 2019. Er
worden zo een 1000 deelnemers verwacht. Er is op die dag nog een andere activiteit voorzien, namelijk
de Epic 300 voor wielertoeristen.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan vzw Marnix Ring Oudenaarde,
inrichten van de Flandrien Run en het bewegwijzeren van het parcours.

, voor het

De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet‐naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.
28.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT COUREUR CAFÉ VOOR WIELERTOERISTEN DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 APRIL 2019.
Scouts Harelbeke,
, wensen hun fietsrally Coureur Café voor wielertoeristen in te
richten op zaterdag 13 en zondag 14 april 2019. Er worden zo een 400 deelnemers verwacht. Er zijn op
die dag nog andere activiteiten voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan de Scouts Harelbeke,
voor het inrichten van de
fietsrally Coureur Café op zaterdag 13 en zondag 14 april 2019 en het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet‐naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

29.

MISSING LINK N60 "ROND RONSE": GOEDKEURING VAN DE DE STARTNOTA & PROCESNOTA
De procedure voor de realisatie van de missing link N60 wordt opnieuw opgestart. De
werkvennootschap wordt de begeleiding van de procedure belast en vraagt om de startnota,
procesnota en de samenwerkingsprincipes goed te keuren.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van het ontwerp van de startnota en procesnota (v1) en de
samenwerkingsprincipes. Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

30.

OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsvergunning betreffende het verbouwen van een woning en het gedeeltelijk wijzigen van de
functie naar toeristische logies

Gemeentelijk dossiernummer: O/125/2018
Omgevingsnummer: 45064‐G‐OMV_2018126654
BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het verbouwen van
gedeeltelijk wijzigen van de functie naar toeristische logies, te vergunnen.

en het

BIJZONDERE VOORWAARDEN
 De vergunning wordt verleend op voorwaarde dat de functiewijziging niet beschouwd wordt als
afzonderlijke woonentiteit. De functiewijziging mag een aanleiding geven tot permante bewoning;
 Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een plaatsbeschrijving
(met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis, greppel, boordsteen,
voetpad, openbaar groen, …) en dit in samenspraak met het gemeentebestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.
 Het ontwerp strikt te volgen;
 Het advies van Toerisme Vlaanderen strikt in acht te nemen;
 De toiletwaterafvoer (‘zwart water’) + afvalwaterafvoer (‘grijs water’) van Fortstraat 12 via septische
put (min. 3000 l tot 5 IE + 600 l/IE per bijkomend IE) met overloop op openbare riolering aansluiten
(gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied);
 De toiletwaterafvoer (‘zwart water’) + afvalwaterafvoer (‘grijs water’) van de toeristische logies van
via de bestaande septische put van
aansluiten (min. 1200 l (gemiddelde
van 2 IE, 600 l/IE per bijkomend IE) met overloop op openbare riolering aansluiten (gelegen in
collectief te optimaliseren buitengebied);
 De regenwaterafvoer van Fortstraat 12 via regenwaterput (van min. 5000 l), voorzien van een pomp
voor hergebruik;
 De overloop van regenwaterputten en afvalwaterafvoeren gescheiden tot net voor de rooilijn aan te
leggen;
 Indien een bestaande rioolaansluiting aanwezig is, dient deze gebruikt te worden;
 Een eventuele nieuwe rioolaansluiting te laten uitvoeren door FARYS na vooraf een afzonderlijke
aanvraag te hebben ingediend bij FARYS: de aansluiting zal pas uitgevoerd worden nadat gebleken is
dat aan de overige rioleringsvoorschriften voldaan is;
 Alle niet‐herbruikbaar afbraakmateriaal en puin selectief te sorteren en van het terrein af te voeren,
conform de VLAREMA‐wetgeving; Het is verboden en dus strafbaar om bouwafval of
verpakkingsmateriaal te verbranden, te begraven of te storten tenzij dit gebeurt in een hiervoor
vergunde inrichting. Asbesthoudende materialen (b.v. golfplaten/ schaliën) dienen afzonderlijk en
volgens de regels der kunst verwijderd te worden;
 De afvoer van regen‐ en afvalwater uit te voeren overeenkomstig de gewestelijke stedenbouwkundige
verordening hemelwater en de Vlarem II‐normen;
Aandachtspunten
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet‐afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet‐afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat
gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de
bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50,
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse
administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw
dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke
doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering
ervan aan te vragen.
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